
 

 

Liquidatie van een niet-actieve vennootschap 
 
Indien een B.V. of N.V. geen activiteiten meer verricht, is het zinvol om deze vennootschap na 

enige tijd “op te ruimen” om te voorkomen dat hiervoor jaarlijks kosten moeten worden gemaakt, 

zoals kosten van de accountant en de Kamer van Koophandel. Uitgaande van een niet-actieve 

vennootschap is een dergelijke beëindiging relatief eenvoudig.  

 

De vennootschap heeft geen bekende baten meer 

Indien de vennootschap geen activa meer heeft, valt er bij het beëindigen van de vennootschap 

ook niets te verdelen. In dat geval is het in principe mogelijk om de vennootschap te ontbinden en 

meteen ook te beëindigen, waarbij de stap van de vereffening van het vermogen kan worden 

overgeslagen (de zogenaamde ‘turboliquidatie’).  

Om te beoordelen of een vennootschap geen baten meer heeft, dient kritisch te worden gekeken. 

Indien de vennootschap nog betrokken is bij lopende procedures waarin aan haar geldvorderingen 

kunnen worden toegewezen, is de vennootschap nog niet vrij van baten. Wanneer bestuurders van 

de vennootschap zich hebben schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, als gevolg waarvan 

eventueel bestuurders kunnen worden aangesproken, geldt eveneens dat de vennootschap nog 

niet zonder baten is. Immers, na het aanspreken van de bestuurders zou alsnog een positief saldo 

bij de vennootschap kunnen ontstaan. Alleen wanneer de vennootschap bij de ontbinding geen 

baten heeft en ook op geen enkele manier te verwachten is dat er nog baten zullen ontstaan, kan 

geconcludeerd worden dat de vennootschap geen baten heeft en dat de vennootschap dus kan 

worden ontbonden zonder vereffening.  

 

De vennootschap heeft nog wel baten 

Wanneer een vennootschap wel nog activa heeft die te gelde kunnen worden gemaakt (waaronder  

vorderingen op derden), dan dienen deze activa eerst te gelde te worden gemaakt, voordat de 

vennootschap kan worden afgewikkeld. Wanneer een besluit tot ontbinding wordt genomen terwijl 

de vennootschap nog activa heeft, dient een vereffenaar te worden benoemd, die deze activa te 

gelde maakt en de verkregen gelden uitbetaalt. De vereffenaar dient erop toe te zien dat alle 

verkregen gelden worden benut om schuldeisers te betalen. Wanneer er ook geen schulden meer 

in de vennootschap aanwezig zijn, kan het restant van de activa worden uitgekeerd aan de 

degenen die daartoe gerechtigd zijn om grond van de statuten (meestal de aandeelhouders). 

 

Wanneer de vereffenaar tot de conclusie komt dat er weliswaar baten zijn, doch dat er meer 

schulden dan baten in de vennootschap aanwezig zijn, is hij op grond van de wet verplicht om het 

faillissement van de vennootschap aan te vragen. 

 

Turboliquidatie 

Wanneer de vennootschap geen bekende baten meer heeft, kan de algemene vergadering van 

aandeelhouders een besluit tot ontbinding nemen, waarbij zij geen vereffenaar hoeft aan te wijzen. 

In dat geval houdt de vennootschap onmiddellijk op te bestaan, zonder dat een vereffening behoeft 

plaats te vinden. Bij de Kamer van Koophandel kan dan naast de ontbinding van de vennootschap 

meteen ook het einde van de vennootschap worden ingeschreven. Wel dient nog een bewaarder 

van boeken en bescheiden te worden aangewezen, die de relevante boeken en bescheiden van de 

vennootschap gedurende zeven jaar na haar einde nog bewaart.  
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Deze wijze van ontbinding van een vennootschap is derhalve zeer eenvoudig. Door de vermogens-

positie van de vennootschap al af te wikkelen voordat de aandeelhoudersvergadering het 

ontbindingsbesluit neemt, kan de vereffeningsfase worden overgeslagen. Een dergelijke ontbinding 

vereist een goede voorbereiding, waarbij de verschillende langlopende overeenkomsten vooraf 

worden beëindigd en waarbij uit de verschillende baten al vooraf zoveel mogelijk de lasten worden 

voldaan. 

 

Gewone ontbinding en vereffening 

Indien de vennootschap wel baten heeft, dient de vereffenaar deze baten te verdelen en dient hij 

daarna rekening en verantwoording af te leggen van deze vereffening. Indien er meerdere 

gerechtigden zijn tot het overschot van de vereffening dan dient de vereffenaar een plan van 

verdeling op te stellen, waarin hij uiteen zet op welke gronden hij de verdeling heeft doen 

plaatsvinden. Voor een dergelijke rekening en verantwoording en plan van verdeling gelden 

publicatievereisten (deponering bij het handelsregister, alsmede een publicatie in een nieuwsblad). 

Aan de hand van deze publicatie kunnen derden eventueel bezwaar maken tegen de bewijzen van 

verdeling (in verzet komen). Daarvoor dient een wachttijd van twee maanden in acht genomen te 

worden zodat eventuele schuldeisers de kans hebben om in verzet te komen.  

 

Ook bij een dergelijke ontbinding geldt dat de vereffening eindigt wanneer er geen baten meer zijn, 

aangezien alle baten inmiddels zijn verdeeld. Na het beëindigen van de vereffening houdt de 

vennootschap dus op te bestaan, waarbij ook de taak van de vereffenaar eindigt. Het ophouden 

van de vennootschap dient te worden ingeschreven in het handelsregister, waarbij eveneens een 

bewaarder van boeken en bescheiden van de vennootschap dient te worden benoemd en 

ingeschreven. 
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